
Některé prvky výbavy uvedené v této brožuře jsou volitelné a nemusí být dostupné 

u všech modelů na všech trzích. Ve všech specifikacích mohou nastat změny bez 

předchozího upozornění. Aktuální informace vám poskytne autorizovaný prodejce.

WAE Kft.
2051 Biatorbágy,
Budai út 16.
www.ssangyong.cz

VÁŠ ZNAČKOVÝ PRODEJCE:



INSPIRATIVNÍ CHARAKTER

Elegantní design a množství moderních prvků 

výbavy, charismatické Tivoli je inspirací pro 

každý den.



Z Tivoli vyzařuje výjimečnost a dokonalost. 

Díky svému sebevědomému stylu upoutává 

pozornost svého okolí.

VÝJIMEČNÝ STYL

LED světlomety se systémem vyrovnávání výšky

 Maska chladiče



 LED boční směrovky

 18" ALU kola "Diamond Cut"

Má výrazný boční profil. Charakteristické boční 

linie Tivoli jsou nabité silou, která čeká, až ji 

uvolníte.

UKAŽ TO NEJLEPŠÍ



 Zadní kombinované LED světlomety 

 Zadní nárazník

Výrazná LED světla spolu s dalšími unikátními 

designovými prvky vytvářejí moderní, živý 

vzhled.

UNIKÁTNÍ POHLED 

ZEZADU



Palubní deska orientovaná na řidiče má elegantní vzhled. 

Ukazatele i ovladače jsou dokonale intuitivní 

a doplňují tak vytříbený design interiéru.

PLNĚ PŘIPOJENO

10,25" barevný TFT-LCD přístrojový panel 

Zbrusu nový přístrojový panel poskytuje širokou škálu informací s obdivuhodnou ostrostí a čistotou 

obrazu, čímž značně obohacuje zážitek z jízdy.

 Digitální palubní deska s navigací

 Plnohodnotná navigace

 AV zrcadlení

 Navigační pokyny

9" HD AVN systém se zadní parkovací 

kamerou a Bluetooth připojením 

telefonu (pouze v EU)

8" inteligentní audiosystém s parkovací zadní kamerou  a 

Bluetooth připojením telefonu.

Google Android Auto a Apple CarPlay



Max. výkon

136 k/4 000 ot/min

Max. točivý moment (s AUT)

324 Nm/1 500~2 500 ot/min

e-XDi 160 
Dízelmotor

Eco Maximalizuje úsporu paliva.

Power Zaručuje vyšší výkon na úkor   
 spotřeby paliva.

Winter  Rozjezd probíhá na 2. rychlostní 
stupeň (první se vynechá), což 
pomáhá zlepšit záběr pneumatik na 
kluzké vozovce.

Max. výkon

163 k/5 500 ot/min

Max. točivý moment (s MT)

280 Nm/1 500~4 000 ot/min

Benzínový motor 
1,5 GDi-Turbo

Aktivní pohon všech kol automaticky reguluje distribuci točivého momentu mezi přední a zadní 

nápravou a zaručuje maximální trakci a stabilitu.

Převážně  

2WD

50:50 rozdělení 

točivého momentu 

(4WD lock)

4WD 

pro lepší 

stabilitu

Aktivní pohon všech kol 

6-ti rychlostní automatická převodovka
AISIN

Převodovka instalovaná a prověřená v jedněch z 

nejlepších vozů světa, nabízí plynulé a tiché řazení 

s maximální efektivitou spotřeby paliva.

6-ti rychlostní manuální převodovka

6-ti rychlostní manuální převodovka zaručuje jízdu plnou zábavy 

s maximálním zapojením řidiče. Optimální převodové stupně zaručují 

plynulé a přesné řazení, zvýšenou efektivitu spotřeby paliva a tišší jízdu.

Inteligentní jízdní režimy

Volitelné jízdní režimy (normal/sport/winter) optimalizují distribuci trakce a 

rozvržení řazení podle předvoleb řidiče a stavu vozovky.

Tivoli nabízí na výběr dva úsporné a spolehlivé motory. 

Kterýkoliv zvolíte, Tivoli Vám nabídne 

mimořádný požitek z jízdy.

DŮRAZ NA VÝKON



Posuňte se na vyšší úroveň. Tivoli nabízí 

všestranné komfortní prvky a vyspělé 

bezpečnostní systémy pro pohodlný a příjemný 

zážitek z jízdy.

DOPŘEJTE SI VÍCE



Čas a prostor pro odpočinek: Komfortní 

interiér nového Tivoli je uspořádán tak, 

aby Vám dopřál obojí.

UVOLNĚTE SE

Varianty rozmístění sedadel

Standard 2. řada sklopená ze 40 %Plně sklopená 2. řada 2. řada sklopená z 60 %

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 8 směrech

Díky elektricky nastavitelnému sedadlu je vámi preferovaná poloha při 

řízení doslova na dosah ruky.

Elektricky nastavitelná bederní opěrka

Bederní opěrka je libovolně nastavitelná.

Zadní sedadla sklopná v úhlu 32,5°

Pro vyšší pohodlí lze opěradla zadního sedadla naklonit

až o 32,5 stupně ze svislé polohy.

32.5º

Vyhřívaná přední sedadla 

Přední vyhřívaná sedadla poskytují skvělý 

komfort i v nejchladnějších zimních dnech.

Ventilovaná přední sedadla

Sedáky a opěradla předních sedadel jsou vybavena dvourychlostní ventilací, 

jež zvyšuje pohodlí v horkých dnech.

Zadní středová loketní opěrka

Pasažéři sedící vzadu mohou cestovat pohodlně jako v křesle díky středové 

loketní opěrce, kterou lze složit, a tak uvolnit místo pro třetího pasažéra.



Technologie DEEP CONTROL se nebývale přibližuje k cíli dokonalé bezpečnosti. 

Ať projíždíte městem nebo vyrážíte na dálkové jízdy terénem, DEEP CONTROL přispívá 

k pocitu jistoty a posouvá bezpečnost při jízdě na zcela novou úroveň.

Asistent změny jízdního pruhu (LCA)

Při pokusu o přejetí do jízdního pruhu, ve kterém se nachází vozidlo ve vzdálenosti do 

70 m a blíží se vysokou rychlostí, LCA výstražně zabliká světly ve zpětných zrcátkách a 

ozve se výstražný zvuk.

Výstraha zadního příčného provozu (RCTA)

Řidič je varován v případě, že snímač odhalí překážku v dráze vozu 

při parkování nebo couvání.

Zásah systému Výstrahy zadního příčného provozu (RCTAi)

Pokud je při couvání detekováno blížící se vozidlo, RCTA vydá alarm 

a automaticky se aktivují brzdy pro zastavení vozidla 

a omezení nebezpečí srážky.

Upozornění na únavu řidiče (DAA)

Neustále se sledují jízdní vzorce a při detekci nepozorného řízení spustí funkce DAA 

výstražný zvuk a doporučí řidiči zastavit a odpočinout si.

Varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW)

Funkce LDW informuje řidiče, jakmile modul přední kamery zaznamená neúmyslné 

opuštění jízdního pruhu.

Systém udržení vozidla v jízdním pruhu (LKA)

Systém LKA využívá přední kameru ke sledování vyznačených jízdních pruhů. 

Při detekci pokusu o změnu jízdního pruhu bez předchozí signalizace tento systém 

automaticky koriguje systém elektrického posilovače řízení tak, aby udržel vozidlo 

v původním jízdním pruhu.

Systém autonomního nouzového brzdění (AEBS)

Při detekci chodce nebo jiného vozidla ve stanovené dráze systém AEBS 

automaticky vypne plyn a aktivuje brzdy, aby se snížilo nebezpečí vážné srážky.

Asistent přepínání dálkových světel (HBA)

Monitorováním předních světlometů přijíždějících vozidel a zadních kombinovaných 

světel vozidel před vámi systém HBA analyzuje úroveň okolního světla a automaticky 

přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly.

Systém výstrahy při nebezpečí srážky s vozidlem vpředu (FCW)

Pomocí kamery a snímačů radaru systém sleduje rychlost a vzdálenost mezi vozidly a 

varuje řidiče v případě možného nebezpečí srážky.

Upozornění při nedodržení bezpečné vzdálenosti (SDA)

Funkce SDA nepřetržitě monitoruje rychlost a vzdálenost a vždy spustí výstražný zvuk, 

pokud není dodržená bezpečná brzdná vzdálenost od vozidel před vámi.

SÍLA INTELIGENTNÍCH 

TECHNOLOGIÍ

Upozornění na rozjezd vozidla před vámi (FVSA)

Když stojíte a vozidlo před vámi se rozjede, funkce FVSA 

aktivuje vizuální a akustické upozornění.

Funkce asistence při vyjíždění z parkoviště (EAF)

Pokud se při vyjíždění z parkovacího místa zezadu blíží jiné vozidlo, 

ozve se výstražný signál a na panelu se zobrazí výstražná ikona.

Rozpoznávání dopravních značek (TSR): pouze v EU

Zobrazuje dopravní značky včetně rychlostních limitů, čímž maximalizuje 

bezpečnost jízdy.

Upozornění při nedodržení bezpečné vzdálenosti (SDA)

Funkce SDA nepřetržitě monitoruje rychlost a vzdálenost a vždy vydá varovný 

signál, pokud není dodržena bezpečná vzdálenost od vozidla před vámi.



 

Aktivní ochrana proti převrácení (ARP)

Funkce ARP deaktivuje plynový pedál a na jednotlivá kola 

aplikuje brzdnou sílu tak, aby se zabránilo převrácení vozidla při 

manévrech ve vysoké rychlosti.

7 airbagů

 Airbag řidiče  Kolenní airbag řidiče   Přední airbag spolujezdce  

 Airbagy na ochranu hrudníku   Hlavové airbagy (vlevo/vpravo)
       na předních sedadlech (vlevo/vpravo)

Asistent sjíždění z kopce (HDC)

Aktivováním funkce HDC při jízdě z extrémně strmých svahů 

vozidlo automaticky přeřadí na nižší převodový stupeň a spustí 

přerušované brzdění tak, aby byl zajištěn bezpečný a pomalý 

sjezd.

Kotoučové brzdy

Dostatečně dimenzované přední/zadní kotouče využívají přidané 

chlazení vpředu pro maximální brzdný výkon.

Signalizace nouzového brzdění (ESS)

Při prudkém brzdění funkce ESS automaticky aktivuje výstražná 

světla, aby varovala řidiče za vámi.

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

Při uvolnění brzdového pedálu během rozjezdu do prudkého svahu 

zachová HSA tlak brzd, dokud nepřidáte plyn, čímž zabrání couvnutí 

vozidla.

Dvojitý předpínač bezpečnostních pásů

Předpínací mechanismus výrazně snižuje nebezpečí vážného 

poranění.

Zajistíme vaši maximální ochranu v rozsahu 360 stupňů. 

Naše komplexní bezpečnostní prvky vás maximálně 

ochrání ve všech myslitelných situacích.

OCHRÁNÍME VÁS

1

2

3

4

5



Zdokonalte svůj vůz barvou, která nejvíce odpovídá vašemu vkusu. Vyjádřete svou jedinečnost a vyberte si z široké palety 

trendy barev a volitelných prvků. Výběr je jen na vás.

PROJEVTE SVOU TVOŘIVOST

Střešní 

spoiler 

(černý)

Metalická barva 

SILENT stříbrná 

(2SA)

Vnější zpětná 

zrcátka se 

směrovkami 

(stříbrná)

Střešní 

spoiler 

(černý)

Metalická barva 

PLATINUM šedá 

(2AD)

Vnější zpětná 

zrcátka se 

směrovkami 

(šedá)

Střešní 

spoiler 

(bílý)

Metalická barva 

DANDY modrá 

(2BS)

Vnější zpětná 

zrcátka se 

směrovkami 

(bílá)

Střešní 

spoiler 

(bílý)

Metalická 

barva SPACE 

černá 

(2LA)

Vnější zpětná 

zrcátka se 

směrovkami

(bílá)

Střešní 

spoiler 

(bílý)

Metalická barva 

POP oranžová 

(2RT)

Vnější zpětná 

zrcátka se 

směrovkami 

(bílá)

Střešní 

spoiler 

(bílý)

Metalická barva 

CHERRY červená 

(2RV)

Vnější zpětná 

zrcátka se 

směrovkami 

(bílá)

Střešní 

spoiler 

(černý)

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(černá)

Základní barva 

GRAND bílá 

(2WA)

Vnější zpětná 

zrcátka se 

směrovkami 

(bílá)

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(stříbrná) 

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(černá)

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(černá)

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(černá)

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(stříbrná) 

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(stříbrná) 

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(stříbrná) 

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(stříbrná) 

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(stříbrná) 

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(stříbrná) 

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(černá)

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(černá)

18" ALU kola 

"Diamond Cut" 

(černá)



Projektorové světlomety Přední mlhové světlomety LED Přední halogenové mlhové světlomety Chromové lišty pod bočními okny a kolem přední kapoty

Systém automatického zamykání dveří

Zadní mlhové světlomety Lesklé černé obložení sloupku A Stylové stříbrné střešní ližiny Sportovní černé střešní ližiny

Mřížka sání s vysokým leskem

LED směrovky na vnějších zpětných zrcátkách Elektricky ovládaná boční zpětná zrcátka Vysoko umístěné brzdové světlo LED

Aerodynamický zadní spoiler Střešní anténa Prahové lišty předních dveří z nerez oceli

Bezpečnostní elektricky ovládané okno na straně řidiče Bezpečnostní elektricky ovládané střešní okno Zadní odrazky Parkovací asistent (vpředu a vzadu)

Zadní kamera a monitor Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) Aerodynamické stěrače Dešťový senzor

EXTERIÉR

Z pohledu standardní výbavy je nový Tivoli obdivuhodně štědrý. Pokud i přesto chcete přidat vlastní 

styl, můžete volit z řady možností, které dále podpoří vaše pohodlí a požitek z jízdy.

18" ALU disky "Diamond Cut" (stříbrné) 

s pneumatikami 215/50R

18" ALU disky "Diamond Cut" 

(černé) s pneumatikami 215/50R

16" ALU disky s pneumatikami 

205/65R

18" ALU disky s pneumatikami 

215/50R

16" ocelové disky s pneumatikami 

205/65R



Ambientní osvětlení dveříStandardní palubní deska MP3 audio Plně automatická dvouzónová klimatizace Manuální klimatizace

Startovací tlačítko Teleskopický nastavitelný sloupek řízení Panel s přepínači

Automatické ovládání světelMultifunkční ovladač na volantu (hands-free, audio, tempomat)

Velkoobjemové odkládací přihrádky ve dveřích

Systém start-stop (ISG) USB

Osvětlené kosmetické zrcátko

Nová přední loketní opěrka s úložným prostorem

Ambientní osvětlení středového panelu

Středový panel se dvěma držáky nápojů

Inteligentní klíč (skládací)

Vyhřívaný volant Organizér v podobě pružných popruhů na opěradle

Dělicí stěna nákladového prostoru / standard Kryt zavazadlového prostoru

INTERIÉR

6 reproduktorů (4 ve dveřích, 2 výškové reproduktory)ory)

Příčka Dvojitá příčka



Metalická barva CHERRY červená (2RV)

BARVY EXTERIÉRU

Základní barva GRAND bílá (WAA) Metalická barva SILENT stříbrná (SAI) Metalická barva PLATINUM šedá (ADA) Metalická barva DANDY modrá (BAS)

Metalická barva CHERRY červená (RAV)

Metalická barva POP oranžová (RAT)

Metalická barva SPACE černá (LAK)

VZORNÍK BAREV

BARVY INTERIÉRU

Plochá 
tkanina

Plochá 
tkanina

Kožený potah

Kožený potah

Kožený potah

Metalická barva PLATINUM šedá (2AD) Metalická barva DANDY modrá (2BS) Metalická barva POP oranžová (2RT) Metalická barva SPACE černá (2LA)

Základní barva GRAND bílá (2WA)

Metalická barva SILENT stříbrná (2SA)

Černý interiér (LBH)

Burgundský dvoutónový interiér (RAU)

Světle šedý dvoutónový interiér (EBG)




